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PRÍLOHA 1 – TECHNICKÉ A FORMÁLNE PODMIENKY  

 
 
1. Oprávneným žiadateľom je slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – 

podnikateľ, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa 
§ 26a ods. 11 alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

2. Žiadosť musí byť podaná prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí 
na riešenie projektov spôsobom opísaným v dokumente „Manuál k elektronickému 
systému predkladania žiadostí na riešenie projektov“. Agentúra nezaručuje úspešné 
odoslanie elektronických formulárov prostredníctvom  elektronického systému  
na podávanie žiadostí na riešenie projektov v prípade preťaženia systému alebo 
odosielania elektronickej verzie žiadosti v posledných hodinách pred uzatvorením 
systému. Žiadateľ v takomto prípade preberá plnú zodpovednosť za neúspešné odoslanie 
elektronickej verzie žiadosti. 

3. Žiadosť musí obsahovať nasledujúce dokumenty v elektronickej podobe v anglickom 
jazyku: 
a) žiadosť - časť RD-A až RD-E na predpísanom formulári, 
b) žiadosť - časť RD-F – Vecný zámer projektu na predpísaných formulároch podľa 

záväznej osnovy pre základný, resp. aplikovaný výskum a vývoj. 

4. Nasledujúce dokumenty, podpísané štatutárnym/i zástupcom/ami, musia byť doručené 
v stanovenom termíne do APVV v listinnej podobe: 
a) formulár žiadosti RD-E (požaduje sa originál), 
b) formulár žiadosti RD-A5 (naskenované podpisy zahraničného partnera budú 

akceptované). 

5. Elektronická a listinná podoba žiadosti musia byť identické. 

6. Pri projektoch, v ktorých je uvedené, že riešenie bude mať priame využitie v praxi  
je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti v listinnej podobe originál alebo úradne overená 
kópia zmluvy o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi 
žiadateľom a každým odberateľom výsledkov riešenia projektu uvedeným v Žiadosti 
v časti RD-B 03, a to v anglickom jazyku v stanovenej forme. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti v listinnej podobe je originál alebo úradne overená 
kópia zmluvy  o budúcej zmluve o vzájomnej spolupráci medzi žiadateľom a partnerskou 
organizáciou v anglickom jazyku v stanovenej forme.  

 
 
 


